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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0542/2010, którą złożył José Ramón Tolosa González (Hiszpania) 
w sprawie planowanej kładki dla pieszych w Mongasie, Pasaia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się montażowi planowanej kładki dla pieszych, utrzymując, że 
wywrze ona negatywny wpływ na okoliczne wzgórza i ściany skalne objęte siecią Natura 
2000 (teren mający znaczenie dla Wspólnoty ES 120014).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Składający petycję sprzeciwia się planowanemu montażowi kładki dla pieszych na terenie 
mającym znaczenie dla Wspólnoty ES2120014 „Ulia” leżącym w gminach Donostia i Pasaia 
w Baskonii. Kładka o długości 700 m będzie zbudowana na przedmiotowym terenie mającym 
znaczenie dla Wspólnoty równolegle do krawędzi urwiska. Składający petycję domaga się 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na występujące na 
tym terenie siedliska i gatunki mające znaczenie dla Wspólnoty. Składający petycję twierdzi, 
że administracja okręgowa (Diputación Foral de Gipuzkoa) także powinna wydać opinię na 
temat przedsięwzięcia.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja odnotowuje, że teren mający znaczenie dla Wspólnoty ES2120014 „Ulia” został 
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wytyczony na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG1. W związku z tym 
właściwe władze muszą zagwarantować spełnienie wymogów art. 6 tej dyrektywy w 
odniesieniu do wspomnianego obszaru Natura 2000 i na podstawie wymaganej oceny 
zadecydować, czy przedmiotowe przedsięwzięcie może być kontynuowane, a jeśli tak, to na 
jakich warunkach i z zastosowaniem wszelkich koniecznych zabezpieczeń.

Na podstawie dostępnych informacji Komisja odnotowuje, że przedmiotowe przedsięwzięcie 
zostało poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z hiszpańskimi 
przepisami transponującymi dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ)2. Właściwe władze hiszpańskie wydały już deklarację w sprawie skutków dla 
środowiska korzystną dla przedmiotowego przedsięwzięcia (uchwała Ministerstwa 
Środowiska opublikowana w hiszpańskim dzienniku urzędowym w dniu 14 maja 2010 r.3). 

W wyniku procedury oceny oddziaływania na środowisko deklaracja ta świadczy o tym, że 
rozważono szereg alternatyw dotyczących możliwych skutków przedmiotowego 
przedsięwzięcia na odnośny teren oraz przeprowadzono konsultację społeczną. Załączony 
został wykaz jednostek administracyjnych, które uczestniczyły w konsultacji, wraz ze 
streszczeniami przytaczanych przez nie argumentów. W deklaracji w sprawie skutków dla 
środowiska szczegółowo określono przewidywane oddziaływanie na występujące na tym 
terenie gatunki i siedliska mające znaczenie dla Wspólnoty, wyznaczono środki łagodzące, 
które należy przedsięwziąć w celu zmniejszenia tego oddziaływania, a także sprecyzowano 
warunki przeprowadzania prac montażowych.

Wnioski

W tych okolicznościach wydaje się, że władze hiszpańskie podjęły wymagane działania w 
celu ochrony odnośnego obszaru Natura 2000. W związku z tym Komisja nie ma powodów, 
aby sądzić, że dotychczas podjęte działania nie spełniają wymogów prawnych określonych 
przepisami dyrektywy siedliskowej i dyrektywy OOŚ.

                                               
1Dyrektywa Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, zmieniona dyrektywami 97/11/WE i 
2003/35/WE.
3BOE 118 z 14.5.2010, http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf.


